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Посланица Мариника Тепић изјавила је за Н1 са протеста у Новом Саду да је ту, "не само
зато што је народна посланица, него и мајка, неко ко овој деци треба да помогне да се
изборе за своју слободу и правду". "На ово окупљање позвао је нико други до
Александар Вучић, директно је позвао људе на ову врсту побуне", каже Тепић.

  

  

Како је рекла, разлог што је на протесту, је "не само што је народна посланица која треба
да буде уз народ и грађане, него је и мајка".

  

"Неко ко овој деци треба да помогне да се изборе за своју слободу и правду, они су
кивни. Као што видите, овде је просек година 25, ми смо ветерани поред њих. Та
младост неће да буде слагана, обмањивана, да сад већ говоре да имају још два испита и
пакују ствари да иду у једном правцу", каже она.

  

Говорећи о догађајима на протесту у Новом Саду, каже да мисли да је потпуно јасно да

 1 / 2



Мариника Тепић: Младост неће да буде слагана и обмањивана, Вучић је директно позвао људе на ову врсту побуне
петак, 10 јул 2020 21:59

се радило о провокацијама.

  

"Нико од ових младих људи, иако имају енергије, ипак су довољно образовани и храбри
да не наносе другоме штету", каже она.

  

Према њеним речима, "ушли смо у девету годину".

  

"Све маске су пале, више не може да се удвара и кокетира, кап је прелила чашу када су
сви схватили оно на шта смо ми раније упозоравали - лажни избори, симулација да је све
у реду, да је епидемија готова... На ово окупљање позвао је нико други до Александар
Вучић, директно је позвао људе на ову врсту побуне", каже Тепић.

  

(Н1)
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